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ভূমিকা 
সম্মাবনত তাওহীদিাদী ভাই ও নিাত্বনরা! মুহতারাম মাওলানা উস্তাদ আহমাদ 
নাবিল হাবিযাহুল্লাহ’র িক্ষ্যমাণ “সির ও ইয়াকীন: দ্বীনী ননতৃত্বের চাবিকাবি” 
নলখাবি কতিা গুরুেপূণণ, আশা করবি আপনারা নাম নদত্বখই অনুধািন করত্বত 
নপত্বরত্বিন। প্রবতজন মুজাবহদ ও ইসলামী ননতৃিৃন্দ ও কমণীত্বদর জনয এবিত্বত রত্বয়ত্বি 
গুরুেপূণণ বদকবনত্বদণশনা। নলখক এত্বত ইসলামী ইমারাহ আিগাবনস্তাত্বনর 
মুজাবহদত্বদর বিজত্বয়র কারণ ও তা নেত্বক আমাত্বদর বশক্ষ্া’র বিষয়বি অতযন্ত 
সািলীলভাত্বি তুত্বল ধত্বরত্বিন। এই নলখাবির উদুণ সংস্করণ ইবতপূত্বিণ ‘জামাআত 
কাবয়দাতুল বজহাদ উপমহাত্বদশ শাখা’র অবিবসয়াল উদুণ মযাগাবজন ‘নাওয়াত্বয় 
গাযওয়াত্বয় বহন্দ’ এর গত আগস্ট-নসত্বেম্বর ২০২১ ইংত্বরবজ সংখযায় “সাির ওয়া 

ইয়াবকন নস হাবসল হুবত হায় দ্বীন বক বকয়াদাত” (   وہتر احصر سر یقیر ور بصر

دتایق یک نید ےہ )   বশত্বরানাত্বম  প্রকাবশত হত্বয়বিল। উত্বল্লখয এই সংখযাবি 

ইসলামী ইমারাহ আিগাবনস্তাত্বনর বিজয় উপলত্বক্ষ্ ‘িাতত্বহ ইমারাত্বত ইসলামী 
নাম্বার’ নাত্বম বিত্বশষ সংখযা বহত্বসত্বি প্রকাবশত হত্বয়বিল।  

অতীি গুরুেপূণণ এই নলখাবির িাংলা মূল সংস্করণবি নলখক আমাত্বদর কাত্বি 
নপ্ররণ কত্বরত্বিন, যা এখন পুবস্তকা আকাত্বর আপনাত্বদর সমু্মত্বখ বিদযমান। 
আলহামদুবলল্লাহ িুম্মা আলহামদুবলল্লাহ।  

আম-খাস সকল মুসবলম ভাই ও নিাত্বনর জনয এই বরসালাহবি  ইনশাআল্লাহ 
উপকারী হত্বি। সম্মাবনত পািকত্বদর কাত্বি বনত্বিদন হল- নলখাবি গভীরভাত্বি 
িারিার পড়ত্বিন, এিং বনত্বজর করণীয় সম্পত্বকণ সত্বচতন হত্বিন ইনশাআল্লাহ। 
আল্লাহ এই রচনাবি কিুল করুন! এর িাত্বয়দা িযাপক করুন! আমীন। 

 

সম্পাদক  
০১ রবিউস সানী, ১৪৪৩ বহজবর 
০৭ নত্বভম্বর, ২০২১ ইংত্বরবজ 

 



 

১৪৩০ বহজবরর নকান এক বদন। আিগাবনস্তাত্বনর পিণতমালার পাদত্বদত্বশ িত্বস 
আত্বিন সাদা-কাত্বলা শ্মশ্রুমবিত মধযিয়স্ক একজন িুজুগণ িযবি। মাোয় নশাভা 
পাত্বে, আিগানী ধাাঁত্বচ িাাঁধা বিখযাত কাত্বলা পাগড়ী। পাত্বশই পােত্বরর নকাল ন াঁত্বষ 
রাখা এত্বক-৪৭। বতবন কযাত্বমরার সামত্বন তৎকালীন অযাত্বমবরকান নপ্রবসত্বেন্ট 
িারাক ওিামাত্বক লক্ষ্য কত্বর বকিু কো িলবিত্বলন। খুি শান্ত কত্বে, সািলীল 
ভাষায়, সহজ বকিু িাকয। বকন্তু তাাঁর প্রবতবি শব্দ হৃদত্বয় নাড়া বদবেল, গভীর 
প্রভাি নিলবিল এিং অন্তরত্বক িুাঁত্বয় যাবেল। 

শাইখ িলবিত্বলন-  

‘নহ ওিামা! আবম আিগাবনস্তানত্বক ইবতহাত্বসর এক নমাত্বজযা মত্বন কবর, অেিা 
িলত্বত পার, এত্বক আবম এযুত্বগর এক অত্বলৌবকক  িনা মত্বন কবর। িতণমান বিত্বের 
দুই পরাশবি! (ত্বখয়াল কত্বরা) বিত্বের পরাশবি নকান দুই রাষ্ট্র?! রাবশয়া ও 
অযাত্বমবরকা। তারা পরাশবি হওয়া সত্বেও আিগান মুজাবহদত্বদর বিরুত্বে বিজয় 
লাভ করত্বত পাত্বরবন। সুিহানাল্লাহ! বক আশ্চযণ! অেচ এই মুজাবহদরা দুিণল! তাাঁত্বদর 
উত্বল্লখত্বযাগয নকান সামান ননই।  

নহ ওিামা! তুবম কী উত্তর নদত্বি?! অনয সকল রাষ্ট্র নতামাত্বদর পক্ষ্ অিলম্বন 
কত্বরত্বি। নতামাত্বদর সামত্বন মাোনত কত্বরত্বি। তুবম কী িলত্বি? নকউ যবদ নতামাত্বক 
িত্বল, পাাঁচশত িির আত্বগ পৃবেিীর সকল রাষ্ট্র বমত্বল একবি দবরদ্র, দুিণল রাত্বষ্ট্রর 
বিরুত্বে সং িে হত্বয়বিল। নয দুিণল রাত্বষ্ট্রর কাত্বি উত্বল্লখত্বযাগয নকান সমরাস্ত্র বিল 
না। এরপরও সকল রাষ্ট্র বমত্বল এই এক দুিণল রাত্বষ্ট্রর বিরুত্বে বিজয় লাভ করত্বত 
পাত্বরবন। িরং দবরদ্রতম রাষ্ট্রবিই সিণাবধক ধনী ও সুবপ্রম পাওয়াত্বরর অবধকারী 
নদশগুত্বলার বিরুত্বে বজত্বত বগত্বয়বিল। 

এই গল্প নকউ যবদ নতামাত্বক নশানায়, তুবম বক তা বিোস করত্বি?!  

আবম বিোস করি না, স্পষ্ট কত্বরই িলবি, আবম তা বিোস করি না এিং বিোস 
করা সম্ভি নয়। সিগুত্বলা রাষ্ট্র বমত্বল এক দুিণল সহায়-সম্বলহীন রাত্বষ্ট্রর বিরুত্বে 
বজতত্বত পাত্বরবন, এমন দুিণল নদশ যাত্বদর কাত্বি নতমন নকান অস্ত্র ননই। যা আত্বি, 
তা সাধারণ বকিুমাত্র। এরপরও সকত্বল বমত্বল নসই রাত্বষ্ট্রর বিরুত্বে বিজয় লাভ 
করত্বত পাত্বরবন! এমন হত্বত পাত্বর না! 



নযমনবি আবম নতামাত্বক িললাম, ‘আিগাবনস্তান’ ইবতহাত্বসর এক অত্বলৌবকক 
 িনা। এ যুত্বগর এক নমাত্বজযা।’ 

আমরা এখন নয শাইত্বখর কো িলবি, এই শাইখ আিগাবনস্তাত্বনর নকউ বিত্বলন 
না। বতবন বিত্বলন আরত্বির এক িজুুগণ। কুত্বয়ত নেত্বক এত্বসবিত্বলন। বতবন এই মহান 
বজহাত্বদ অংশ ননন, ইবতহাসত্বক িাকরুে করা এ  িনার বতবন বিত্বলন একজন 
প্রতযক্ষ্দশণী সাক্ষ্ী। বতবন আর নকউ ননন, বতবন আমাত্বদর শাইখ আিু যায়দ 
আলকুত্বয়তী রবহমাহুল্লাহ। যাত্বক পৃবেিীর মানুষ, খাবলদ বিন আবব্দর রহমান 
আলহুসাইনান নাত্বম বচত্বনন। শাইখ আিু ইয়াহয়া বলিী রবহমাহুল্লাহুর শাহাদাত্বতর 
পর বতবন তানযীমু ক্বাবয়দাবতল বজহাত্বদর নকন্দ্রীয় শবরয়াহ নিাত্বেণর প্রধান হত্বয় 
বিত্বলন। এই বজহাত্বদই বযবন শাহাদাত িরণ কত্বর শহীদগত্বনর িরকতময় জামাত্বত 
শাবমল হত্বয়ত্বিন। মহান আল্লাহ তাআলা তাাঁর শাহাদাতত্বক কিুল করুন। 

শাইখ রবহমাহুল্লাহ যখন এসি কো িলবিত্বলন, তখনও পূণণ বিজয় আত্বসবন। 
বজহাদ চলমান বিল। রণত্বক্ষ্ত্র উত্তপ্ত বিল। তত্বি আমাত্বদর নসৌভাগয, ইবতহাত্বসর 
এই বিস্ময়কর বিজয় আমরা নদখত্বত নপলাম। আমরা এর সাক্ষ্ী হলাম। নয চূড়ান্ত 
বিজত্বয়র খুশীত্বত প্রবতবি মুবমত্বনর হৃদয় প্রশাবন্ত ও তৃবপ্তত্বত ভত্বর নগত্বি।   

বকন্তু একিু ভািুন!  বকভাত্বি নকান পে মাবড়ত্বয় দ্বীত্বনর এই বিজয় এল?! এই 
বিজত্বয়র নপিত্বন কী রহসয লুবকত্বয় আত্বি?! পৃবেিীর বদগবদগত্বন্ত, প্রাত্বন্ত প্রাত্বন্ত শত 
শত িির হত্বত কতশত প্রত্বচষ্টা চলত্বি। এমন একবি বিজত্বয়র জনয উম্মত কত অেণ, 
শ্রম, রি বিসজণন বদত্বয় যাত্বে! বকন্তু কাবিত নস বিজয় আিগান মুজাবহদীন ও 
তাাঁত্বদর মত স্বল্পসংখযক কাত্বিলা িযতীত কাত্বরা কাত্বিই ধরা বদত্বে না। অবধকাংশ 
অঞ্চত্বলই প্রত্বচষ্টাগুত্বলা িলপ্রসূ হত্বে না, বিজত্বয়র নদখা পাওয়া যাত্বে না।  

আমরা বক কখনও নভত্বি নদত্বখবি নয, এর কারণ কী? এর রহসয কী?!  

মূলত, উম্মত্বতর বিজত্বয়র নক্ষ্ত্বত্র আল্লাহ  তাআলার সুন্নাহ একই, বনয়ম অবভন্ন। 
আর তা হত্বে, আল্লাহ  তাআলা তাাঁর উপযুি িান্দাত্বদর বিজয় দান কত্বরন। এিা 
নতুন বকিু নয়, যুগ হত্বত যুগান্তত্বর এিাই  ত্বি আসত্বি, আল্লাহর এই সুন্নাত্বহর 
মাত্বে আপবন নকান পবরিতণন পাত্বিন না।  

আসুন আল্লাহ  তাআলার কুরআন নেত্বক একবি বিজত্বয়র গল্প নশানাই, হাজার-
হাজার িির আত্বগর এক উম্মত্বতর এিং নস উম্মত্বতর দ্বীত্বনর এক বিজত্বয়র গল্প। 



জাবলত্বমর বিরুত্বে মাজলুত্বমর বিজত্বয়র গল্প আপনাত্বদরত্বক নশানাি। নকারআত্বন 
িবণণত নসই গল্পত্বক আপবন িতণমান তাবলিাত্বনর সাত্বে, আিগাবনস্তাত্বনর সাত্বে 
বমবলত্বয় নদখুন, আপবন এ দুত্বয়র মাত্বে বমল খুাঁত্বজ পাত্বিন।  

সময়বি বিল, আল্লাহর নিী শামুবয়ল (সযামুত্বয়ল) আলাইবহস সালাত্বমর 
নুিুয়যাতকাল। বতবন আল্লাহর বনত্বদণত্বশ তালূতত্বক তাাঁর উম্মত্বতর আমীর বনযুি 
কত্বরন, যাত্বত তার ননতৃত্বে উম্মত বজহাদ কত্বর। তৎকাত্বল জালতূ নাত্বম এক 
আল্লাহত্বদ্রাহী কাত্বির অস্বাভাবিক পরাশবির মাবলক বিল, যারা নিীর উম্মত্বতর 
উপর আক্রমত্বণর প্রস্তুবত বনবেল। তালূত তাাঁর মুজাবহদ িাবহনী বনত্বয় জালূত্বতর 
বিরুত্বে বজহাত্বদর উত্বেত্বশয নির হত্বলন, নস সম্পত্বকণ নকারআত্বন এভাত্বি িণণনা 
এত্বসত্বি-  

َ ُمْبَتلِيُكم ِبَنَهٍر فََمن َشِرَب ِمْنُه فَلَْيس فَلَم َا فََصَل  َ لُْجُنوِد قَاَل ِإن َ اّلل  لُوُت بِا َطا
َف ُغْرفًَة بَِيِدهِ ۚ فََشِرُبوا ِمْنُه إِّل َ  ِمّن ِ َوَمن ل َْم يَْطَعْمُه فَإِن َُه ِمّن ِ إِّل َ َمِن اْغََتَ

ْ ۚ فَلَم َا َجاَوَزهُ ُهَو َوال َ  لُوَت  قَلِيًًل م ِهْْنُ لُوا َّل َطاَقَة لََنا الَْيْوَم بَِجا ِذيَن آَمُنوا َمَعُه قَا
ِ َكم م ِن فَِئٍة قَلِيلٍَة غَلََبْت فَِئًة  َ َوُجُنوِدهِ ۚ قَاَل ال َِذيَن يَُظن ُوَن أَن َُهم م ًَُلقُو اّلل 

لَم َا بََرُزوا يَن . َو اِبِر ُ َمَع الص َ َ ِ ۗ َواّلل  َ لُوا َرب ََنا  كَِثرَيةً بِإِذِْن اّلل  لُوَت َوُجُنوِدهِ قَا لَِجا
يَن. فََهَزُموُهم  نُصْرنَا َعََل الَْقْوِم الْكَافِِر ا َوثَب ِْت أَقَْداَمَنا َوا أَفِْرغْ عَلَْيَنا َصْْبً

ُ الُْملَْك َوالِْحْكَمَة َوعَل ََمُه ِمم َا يََشاء َ َتاهُ اّلل  لُوَت َوآ  .....بِإِذْن اهلل َوقََتَل دَاُوودُ َجا
“অতঃপর যখন তালূত সসনযিাবহনী বনত্বয় নির হল, তখন নস িলল, ‘বনশ্চয় 
আল্লাহ নতামাত্বদরত্বক একবি নদী দ্বারা পরীক্ষ্া করত্বিন। অতএি, নয তা হত্বত পান 
করত্বি, নস আমার দলভুি নয়, আর নয তা পান করত্বি না, বনশ্চয় নস আমার 
দলভুি। তত্বি নকউ যবদ বনজ হাত্বত এক আজলা পবরমাণ পান কত্বর (সমসযা 
ননই)। বকন্তু তাত্বদর মধয নেত্বক স্বল্পসংখযক িাড়া িাবক সকত্বল তা নেত্বক পান 
করল। অতঃপর যখন নস ও তার সােী মুবমনগণ ঐ নদী অবতক্রম করল, তার 
সােীরা িলল, ‘আজ আমাত্বদর জালূত ও তার সসনযিাবহনীর সাত্বে লড়াই করার 
ক্ষ্মতা ননই’। যারা বিোস রাখত নয, বনশ্চয় তারা আল্লাহর সাত্বে বমবলত হত্বি, 
তারা িলল, ‘কত নিাি দল আল্লাহর হুকুত্বম িড় দলত্বক পরাবজত কত্বরত্বি’! আর 



আল্লাহ সধযণশীলত্বদর সাত্বে আত্বিন। যখন তারা জালূত ও তার সসনযত্বদর সমু্মখীন 
হল, তখন িলল, ‘নহ আমাত্বদর প্রবতপালক! আমাত্বদরত্বক সধযণ ধারত্বণর শবি দান 
করুন, আমাত্বদর পদগুত্বলা দৃঢ় করুন এিং কাবির িাবহনীর উপর আমাত্বদরত্বক 
জয়যুি করুন’। অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুত্বম তাত্বদরত্বক পরাবজত করল এিং 
দাঊদ জালূতত্বক হতযা করল। আর আল্লাহ দাঊদত্বক রাজে ও প্রজ্ঞা দান করত্বলন 
এিং তাত্বক যা ইো বশক্ষ্া বদত্বলন।” (সূরা িাকারাঃ ২৪৯-২৫১)  

নকারআত্বন িবণণত এই  িনার বদত্বক গভীরভাত্বি লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ  
তাআলা মুজাবহদ িাবহনীর সিণপ্রেম সিত্বরর পরীক্ষ্া বনত্বয়ত্বিন। আমীত্বরর 
আনুগত্বতয, সির ইখবতয়ার কত্বর অবিচল োকার পরীক্ষ্া। দী ণ সিত্বরর ক্লাবন্তত্বত 
বপপাবসত হওয়া সত্বেও, আল্লাহর বনবষে বিষয় গ্রহণ না কত্বর সধযণ ধারত্বণর 
পরীক্ষ্া। যারা হারাম নেত্বক নিাঁত্বচ আমীত্বরর আনুগত্বতয সিত্বরর সাত্বে োকত্বত 
নপত্বরত্বিন, তাাঁরাই আল্লাহর পক্ষ্ নেত্বক বনিণাবচত হত্বয়ত্বিন। িাবকরা পে নেত্বক সত্বর 
নগত্বি। পাবন পান করা সত্বেও শবি ও বহম্মত হাবরত্বয় নিত্বলত্বি। নকননা তারা 
শবরয়ার উপর অবিচল োকত্বত পাত্বরবন।  

এই বনিণাবচত সধযণশীল মুজাবহদগত্বণর বদ্বতীয় নয সিবশষ্টয বিল তা হত্বে, আল্লাহর 
উপর ইয়াকীন ও দৃঢ় বিোস। এক বিশাল কাত্বিলা এক সাত্বে শত্রুর নমাকাত্বিলা 
করত্বত নির হত্বয় বিল, যাত্বদর সংখযা নকান নকান মুিাসবসর আবশ হাজার িণণনা 
কত্বরত্বিন। এর মধয নেত্বক বসংহভাগ পে নেত্বকই বিবেন্ন হত্বয় সত্বর নগত্বি। অল্প 
বকিু সংখযক িাবক বিত্বলন। নকান িণণনা অনুসাত্বর মাত্র ৩১৩ জন, নকান িণণনায় ৪ 
হাজার। বক কবিন পবরবিবত নখয়াল করুন।  

এমন পবরবিবতত্বত এই মুবষ্টময় মুজাবহদীত্বনর কাত্বিলা ন াষণা বদত্বেন, ‘কত নিাি 
নিাি দল আল্লাহর হুকুত্বম িড় িড় দলত্বক পরাবজত কত্বরত্বি’! কতিা দৃঢ় ঈমান হত্বল 
এই কবিন মুহূত্বতণ এমন ন াষণা নদয়া যায়। আর তাত্বদর ন াষণা নেত্বক অপর একিা 
বিষয় স্পষ্ট হয়, নিাি দল িড় দলত্বক পরাবজত করার ইবতহাস নসিাই প্রেম বিল 
না, যুত্বগ যুত্বগ এিা  ত্বি এত্বসত্বি, যখন ঈমাত্বনর সাত্বে সিত্বরর সংবমশ্রণ  ত্বিত্বি। 
তাাঁত্বদর বিোসী হিার িণণনা আল্লাহ  তাআলা বনত্বজই বদত্বেন, ‘যারা বিোস রাখত 
নয, বনশ্চয় তারা আল্লাহর সাত্বে বমবলত হত্বি…।’ অেণাৎ তাাঁত্বদর পরকাত্বলর প্রবত 
দৃঢ় বিোস বিল। তাাঁত্বদর এই ভয় বিল, আল্লাহর সামত্বন তাাঁত্বদর দাাঁড়াত্বত হত্বি। 



তাাঁত্বদর তৃতীয় সিবশষ্টয বিল, বজহাত্বদর ময়দাত্বন তাাঁরা আল্লাহর বযবকর ও স্মরত্বণ 
বিত্বলন। আল্লাহর কাত্বি দুয়া করবিত্বলন, ‘নহ আমাত্বদর প্রবতপালক! আমাত্বদরত্বক 
সধযণধারত্বণর শবি দান করুন, আমাত্বদর পদগুত্বলা দৃঢ় করুন এিং কাবির িাবহনীর 
উপর আমাত্বদরত্বক জয়যুি করুন।’ তাাঁরা আল্লাহ মুখী বিত্বলন, তাাঁর স্মরণ নেত্বক 
গাত্বিল বিত্বলন না।  

িলািল দাাঁবড়ত্বয়ত্বি, তাাঁত্বদর মধয নেত্বক একজন অল্প িয়ত্বসর যুিক দাউদ, 
(আলাইবহস সালাম, বযবন তখনও নুিুয়যাতপ্রাপ্ত হনবন) জালূত্বতর মত শবিধর 
নসনাপবতত্বক সমু্মখযুত্বে পরাবজত কত্বর বদত্বয়ত্বিন, যার ভত্বয় সকত্বল েরের কত্বর 
কাাঁপত। আর নসই যুিত্বকর অস্ত্র কী বিল জাত্বনন?! পাের! শুধু বতনবি পাের খি 
তাাঁর অস্ত্র বিল!  

বিজত্বয়র পে এিাই, আল্লাহর প্রবত ও পরকাত্বলর প্রবত দৃঢ় ঈমান এিং শত 
সংকত্বিও সিত্বরর সাত্বে শবরয়ার উপর অবিচল োকা। সাত্বে সাত্বে আল্লাহর স্মরণ 
নেত্বক গাত্বিল না হওয়া। পূিণিতণী উম্মতসমূত্বহর িযাপাত্বর মহান আল্লাহ  তাআলা 
অপর আয়াত্বত িত্বলন-   

ياِتنا يُوِقُنون وا وكانُوا بِآ  .َوَجَعلْنا ِمهْن أئِم ًَة يَْهُدوَن بِأْمِرنا لَم ا َصَْبُ
“আর আবম তাত্বদর মধয নেত্বক অত্বনকত্বক ইমাম-ননতা িাবনত্বয়বিলাম, যারা 
আমাত্বদর বনত্বদণশ অনুসাত্বর পেপ্রদশণন করত; (ইহা তখন) যখন তারা সধযণ ধারণ 
কত্বরবিল। আর তারা আমার আয়াতসমূত্বহ দৃঢ় বিোস রাখত।” (সূরা সাজদাহঃ 
২৪) 

এখাত্বনও আল্লাহ  তাআলা জবমত্বনর ননতৃে নদয়ার দু’বি কারণ উত্বল্লখ করত্বিন, 
আল্লাহর বনত্বদণশনার প্রবত ইয়াকীন ও দ্বীত্বনর পত্বে সির। এই আয়াত্বতর িযাখযায়, 
ইমাম ইিনুল কাবয়যম রবহমাহুল্লাহ িত্বলন-  

 فبالصبر والَيِقين تنال اإلماَمة في الّدين

يا، َوقيل ِبالصبِر على البالء، َوقيل ِبالصبِر َعن املناهي  نْ قيل ِبالصبِر َعن الدُّ
َ
ف

واب أنه ِبالصبِر َعن  ْبر َعن والصَّ رائض هللا والصَّ
َ
له ِبالصبِر على أداء ف

ُ
ِلك ك

َ
ذ

ْبر على أقداره  .َمحارمه والصَّ



“সির ও ইয়াকীত্বনর মাধযত্বমই অবজণত হয় দ্বীত্বনর ননতৃে।  

সিত্বরর িযাখযায় নকউ িত্বলত্বিন, দুবনয়া গ্রহণ করা নেত্বক সির করা, নকউ 
িত্বলত্বিন বিপত্বদর মুহূত্বতণ সির করা, নকউ িত্বলত্বিন, বনবষে বিষয় নেত্বক সির 
করা। বকন্তু সবিক মত হত্বে, এই সি বকিুর নক্ষ্ত্বত্রই সির করা। আল্লাহর 
িারাত্বয়জগুত্বলা সিত্বরর সাত্বে আদায় করা, হারামগুত্বলা নেত্বক সিত্বরর সাত্বে নিাঁত্বচ 
োকা। তাকদীত্বরর উপর সির করা।” 

আমরা ইমারাহত্বত ইসলাবময়যার বিজত্বয় আনবন্দত, সাত্বে সাত্বে আশ্চযণাবিত, 
বকভাত্বি সম্ভি হল এই বিজয়! অত্বনত্বক বনত্বজত্বদর িযাপাত্বর হতাশাগ্রি, বনত্বজত্বদর 
কত নচষ্টা িযেণ সািযস্ত হত্বে, কত পেবত বনষ্ফল প্রমাবণত হত্বে। বকন্তু আমরা বক 
খুাঁত্বজ নদখবি, এই বিজত্বয়র নপিত্বন বক বনগূঢ় রহসয লুবকত্বয় রত্বয়ত্বি? আমরা যবদ 
নসই রহসয খুাঁত্বজ নির করত্বত পাবর, বনত্বজত্বদর কমণপেবত নসই আত্বলাত্বক সাজাত্বত 
পাবর, তাহত্বল এই বিজয় ও বিজত্বয়র আনন্দ আমাত্বদর জনয সােণক হত্বি, অেণিহ 
হত্বি এিং িলদায়ক হত্বি।  

এই বিজত্বয়র পে নসিাই বিল, নয পে পাবড় বদত্বয় বিজয় অজণন কত্বরবিত্বলন, 
তালূত আর তাাঁর মুজাবহদ িাবহনী। নয পত্বে চলার িত্বল, যুত্বগযুত্বগ আল্লাহর 
বনিণাবচত িান্দাগণ ননতৃে অজণন কত্বরবিত্বলন। নস পে হত্বে ঈমান ও ইয়াকীত্বনর 
পে, ইিত্বতলা ও সিত্বরর পে। আসহাত্বি তালূত নেত্বক শুরু কত্বর আসহাত্বি 
মুহাম্মাদ পযণন্ত প্রবতবি কাত্বিলা এ পত্বেই বিজয় অজণন কত্বরত্বিন। উমত্বর আউয়াল 
নেত্বক উমত্বর সাত্বলস পযণন্ত সিাই এ পত্বেই বিজয় বিবনত্বয় এত্বনত্বিন। আমরা তাাঁত্বদর 
বিজয় পত্বড়, শুত্বন ও নদত্বখ নগৌরিাবিত হই, আপ্লুত হই, বকন্তু তাাঁত্বদর পত্বে চলত্বত 
বনত্বজত্বদর প্রস্তুত কবর না। তাাঁত্বদর মানহাজত্বক গ্রহণ করত্বত চাই না। এিাই তাাঁত্বদর 
ও আমাত্বদর মাত্বে পােণকয সতবর কত্বর নদয়। 

বিে ইবতহাত্বসর সিণাবধক শবিশালী সামবরক নজািত্বক পরাবজত করার  িনা 
আমরা নদখলাম। বকন্তু কখনও বক নভত্বি নদত্বখবি, এর বপিত্বন বিল- সমত্বয়র, 
নিরাউন, নমরুদ ও জালুত্বতর সমবিত শবির সামত্বন, পাহাড়সম ঈমাত্বনর দৃঢ়তা, 
রিনদীর নরাত্বত সাাঁতার নকত্বিও দ্বীত্বনর উপর নলৌহকবিন অবিচলতা। ২০ িিত্বরর 
অবধক সময় আগুন ও রিনদী পার হত্বয় দুপাত্বয় দাাঁবড়ত্বয়বিল একবি ইসলাবম 
ইমারাহ। বিত্বের মত্বধয একমাত্র পূণণ শবরয়া দ্বারা পবরচাবলত ইসলাবম ভূখি। সকল 
মুবমত্বনর আশার প্রদীপ। ২০ িির িারুত্বদর গন্ধ নেত্বক মুি হত্বয় বকিুিা বনমণল 



িাতাত্বস োস বনবেল একিা দবরদ্র মুসবলম সম্প্রদায়। আর তখনই যামানার 
নিরাউন ন াষণা বদল, এক মুবমনত্বক বদত্বয় দাও! উসামাত্বক বদত্বয় দাও! না হয় 
আমরা আসবি, নতামাত্বদরত্বক সমূত্বল উৎখাত কত্বর নদি।  

বিবভন্ন নদত্বশর রাষ্ট্রপ্রধানত্বদরত্বক িলল, হয়ত নতামরা আমাত্বদর সাত্বে না হয় 
সন্ত্রাসীত্বদর সাত্বে। সকত্বল নিরাউত্বনর সামত্বন নসজদায় পত্বড় নগল। লাব্বাইক ইয়া 
নিরআউন! িত্বল সিাই নিরাউত্বনর সামত্বন হাতত্বজাড় কত্বর দাাঁবড়ত্বয় নগত্বি এিং 
িলত্বত নেত্বকত্বি, আমরা হাবজর আপনার দরিাত্বর। কী কী লাগত্বি িলুন?! 
পাবকস্তান, তুরস্ক, নসৌবদ সিাই নিরাউত্বনর সামত্বন বসজদািনত।  নকান বদত্বক 
নকান সাহাযযকারী ননই। মুবষ্টত্বময় মুবমন, সম্বল বকিু এত্বক-৪৭, আর বকিু ননই। 
ওলামাত্বয় নকরাম এত্বস উপবিত হত্বলন। আমীরুল মুবমনীন! একমাত্র দারুল 
ইসলাম! তাাঁত্বক রক্ষ্ায় একজন মুবমনত্বক তুত্বল নদয়া যায় বক না? একজন মুবমত্বনর 
বিসজণত্বন দারুল ইসলাম রক্ষ্া পাত্বি। লাত্বখা মুবমত্বনর জীিন িাাঁচত্বি!  

আমীরুল মুবমনীন িলত্বলন- বকভাত্বি সম্ভি আবম একজন মুহাবজর, মুজাবহদত্বক 
কাত্বিরত্বদর হাত্বত তুত্বল নদি, বযবন আরি নেত্বক এত্বসত্বিন আমাত্বদর দ্বীন রক্ষ্ার 
বজহাত্বদ?! এিা কখত্বনা সম্ভি নয়! 

ন াষণা বদত্বলন, শুনুন তাাঁর ঐবতহাবসক নসই িাণী-     

 وعدين أوفىلقد توعدنا بوش بالهزيمة ووعدنا هللا بالنصر وسنرى أي ال 

“িুশ আমাত্বদরত্বক প্রবতশ্রুবত (ধমবক) বদত্বয়ত্বি পরাজত্বয়র আর আল্লাহ 
আমাত্বদরত্বক প্রবতশ্রুবত বদত্বয়ত্বিন বিজত্বয়র, আমরা নদখি নকান প্রবতশ্রুবত পূণণ 
হয়?” 

নিরাউন আক্রমণ কত্বর িসল, ইসলাবম ইমারাহর পতন  িল, ননত্বম এত্বলা আিার 
নসই কবিন যুে ও রত্বির নখলা। সম্ভিত ২০০৮ িা ২০০৯ সাত্বলর  িনা। 
পবশ্চমা এক সাংিাবদক, তাবলিাত্বনর সামবরক প্রধান নমাল্লা দাদুল্লাহ রবহমাহুল্লাহুর 
সাক্ষ্াৎকার বনবেত্বলন, 

“সাংিাবদকঃ আপনারা নতা এক উসামার জনয আপনাত্বদর ইমারাহত্বক বিসজণন 
বদত্বলন। যবদ আিার আপনাত্বদর হাত্বত ইমারাহ আত্বস এিং আিার নকান একজত্বনর 
পবরিত্বতণ ইমারাহত্বক বিসজণন নদয়ার বিষয় সামত্বন আত্বস, আপনারা বক এই একই 
ভুল আিারও করত্বিন?! 



নমাল্লা দাদুল্লাহঃ যবদ আরও একশত িার আমাত্বদর হাত্বত রাষ্ট্রক্ষ্মতা আত্বস, আর 
একজন মুবমনত্বক রক্ষ্ায় একশিারই রাষ্ট্র ক্ষ্মতাত্বক বিসজণন বদত্বত হয়, আমরা 
একশিার নসই নসৌভাগয গ্রহণ করি।”  

সুিহানাল্লাহ! আপবন কল্পনা করত্বত পারত্বিন! বক কবিন ঈমান?! বক দৃঢ় ইয়াকীন?!  

২০০৮ সাত্বল আলজাবযরার বিখযাত সাংিাবদক আহমাদ যাইদান, তাবলিাত্বনর শুরা 
সদসয ও আমীরুল মুবমনীত্বনর খাস পরামশণক নমাল্লা হাসান রহমানী হাবিযাহুল্লাহুর 
এক সাক্ষ্াৎকার ননন, নসখাত্বন বতবন প্রশ্ন কত্বরন- 

“আহমাদ যাইদানঃ উসামাত্বক অযাত্বমবরকার হাত্বত তুত্বল না নদয়ার বসোত্বন্তর 
কারত্বণ বক আপনাত্বদর অনুত্বশাচনা হয়? আপনারা লবিত?  

নমাল্লা হাসান রহমানীঃ  আপনারা ভালভাত্বিই জাত্বনন, তাবলিান হত্বে আল্লাহর 
পত্বের মুজাবহদীত্বনর জামাত, যারা শবিশালী ঈমান ও মজিুত আকীদার অবধকারী। 
আর এ জনযই তাাঁরা বজহাদ কত্বর। তাহত্বল এিা বকভাত্বি কল্পনা করা যায় নয, 
মুজাবহদরা উসামা বিন লাবদনত্বক শত্রুর হাত্বত নসাপদণ না করার কারত্বণ অনুত্বশাবচত 
হত্বি?! অেচ আমাত্বদর ঈমান ও আকীদার মূলনীবত হত্বে, প্রত্বতযক মুসবলমত্বক 
কুির ও কুিিার নেত্বক রক্ষ্া করা। তাই এিা কল্পনা করাই সম্ভি নয় নয, তাাঁত্বক 
শত্রুর হাত্বত না তুত্বল নদয়ার িত্বল নকান অনুত্বশাচনা হত্বি! বতবন নতা আমাত্বদর 
সম্মান, আমাত্বদর গিণ। কুির ও কুিিারত্বদর নমাকাত্বিলায় দাাঁড়াত্বনার িত্বল এিং 
ইসলাত্বমর শত্রুত্বদর বিরুত্বে তাাঁর অিিাত্বনর কারত্বণ আমরা নতা তাাঁত্বক ইিত কবর। 
আমরা শাইখ উসামা িা অনয নকান মুসবলমত্বক কখনই শত্রুর হাত্বত নসাপদণ করি 
না। এিা নকান অিিাত্বতই  িত্বি না,  িত্বত পাত্বর না।”  

এই হত্বে তাাঁত্বদর ঈমান। দ্বীত্বনর পত্বে তাাঁত্বদর দৃঢ়তা ও অবিচলতা। শবরয়ার সামত্বন 
বনত্বজত্বদরত্বক নসাপদণ কত্বর নদয়ার নমুনা।  

কী পবরমাণ নকারিাবন তাাঁত্বদর করত্বত হত্বয়ত্বি? কী পবরমাণ সির তাাঁত্বদরত্বক করত্বত 
হত্বয়ত্বি?! এর একিা নমুনা নদখুন, উপত্বর উত্বল্লবখত আত্বলাচনায় নসই ১৪৩০ 
বহজবরত্বত শাইখ খাবলদ আল-হুসাইনান িলত্বিন-  

ألف  40أنا ذهبت إلى كابل وتجولت في كابل , بس فقط في كابل تصور يا أوباما 

 !أرملة



“আবম কািুত্বল বগত্বয়বিলাম, কািুল  ুত্বরবিত্বর নদত্বখবি, ওিামা! কল্পনা কর! শুধু 
কািুত্বলই ৪০ হাজার বিধিা আত্বি।” 

এিা হত্বে এখন নেত্বক ১২ িির আত্বগ কািুত্বলর বহসাি! তখনই নসখাত্বন ৪০ 
হাজার এমন বিধিা মা-নিান বিল যাত্বদর স্বামী বনহত হত্বয়ত্বিন, আর তাাঁত্বদর 
নকাোও বিত্বয়র িযিিাও হয় বন। আমরা কল্পনা করত্বত পাবর?! 

আজ আমরা বিজয় নদখবি, অতযাধুবনক সমরাস্ত্র নদখবি, উন্নতমাত্বনর হাজার-
হাজার গাবড় নদখবি। নদখবি আধুবনক সি যুেবিমান ও নহবলকোর। বকন্তু 
নসগুত্বলা অজণন করত্বত নকান পে পাবড় বদত্বত হত্বয়ত্বি?! নকমন পিণগুত্বলা পার 
করত্বত হত্বয়ত্বি?! শাইখ খাবলদ আলহুসাইনান িত্বলন- 

أنا عاشرت املجاهدين من حركة طالبان و جلست مع األمراء والقادة، وهللا ما 

إن بعضهم أحذيتهم وهللا مقطعة  عندهم ش يء، ليس عندهم ش يء يا أوباما! وهللا

 .مخيطة، األسلحة قديمة

“আবম তাবলিান মুজাবহবদত্বনর সাত্বে চলাত্বিরা কত্বরবি। আবম উমারা ও ননতৃিত্বগণর 
সাত্বে উিািসা কত্বরবি, তাাঁত্বদর কাত্বি বকিুই ননই, একিাত্বর বকিুই ননই, ওিামা!। 
ওয়াল্লবহ! তাাঁত্বদর অত্বনত্বকর জুতা িািা, তাবলযুি। পুরাতন বকিু অস্ত্র ……।” 

তাাঁত্বদর সিত্বরর িযাপাত্বর িত্বলন- 

 الشعب األفغاني ُيضرب فيه املثل في الصبر

“আিগান জাবত নতা হত্বে, সধত্বযণর প্রিাদপুরুষ” 

বিজয় এভাত্বিই আত্বস। ঈমান, ইিত্বতলা ও সিত্বরর পে মাবড়ত্বয়ই দ্বীত্বনর ননতৃে 
অজণন করত্বত হয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইব্রাবহম আলাইবহস সালাত্বমর িযাপাত্বর 
িত্বলন- 

ًما قَاَل َوِمْن  ْبَتََل إِْبَراِهيَم َربُ ُه بِكَلَِماٍت فَأََتَم ُهَن  قَاَل إِِِن  َجاعِلَُك لِلَن اِس إَِما َوإِِذ ا
ِلِمَي  ا يَ ِِت قَاَل َّل يََناُل َعْهِدي الَظ   ذُِر 



“এিং (স্মরণ করুন নস সময়ত্বক) যখন ইিরাহীমত্বক তাাঁর রি কত্বয়কবি বিষয় দ্বারা 
পরীক্ষ্া করত্বলন, আর ইিরাহীম তা পূণণ করল। আল্লাহ তাআলা িলত্বলন, আবম 
নতামাত্বক মানুত্বষর ইমাম/ত্বনতা িানাি। ইিরাহীম িলল, আর আমার সন্তানত্বদর 
মধয হত্বত? আল্লাহ তাআলা িলত্বলন, আমার প্রবতশ্রুবত জাবলমত্বদর জনয প্রত্বযাজয 
নয়।” (সুরা িাকারাঃ ১২৪) 

নদখুন- মহান আল্লাহ তাআলা ইিরাহীম আলাইবহস সালামত্বক মানিজাবতর ননতা 
ও পেপ্রদশণক িানাত্বনার আত্বগ অত্বনকগুত্বলা পরীক্ষ্ায় নিত্বলত্বিন, ইিরাহীম 
আলাইবহস সালাম নসই পরীক্ষ্াসমূত্বহ উত্তীণণ হিার পত্বরই তাাঁত্বক জাবতর ইমাম 
িাবনত্বয়ত্বিন। বনজ সন্তানত্বদর দ্বীত্বনর ননতৃত্বের িযাপাত্বর বজত্বজ্ঞস করত্বল আল্লাহ 
তাআলা স্পষ্ট জাবনত্বয় বদত্বয়ত্বিন, তাাঁরা অিাধয জাবলম হত্বল এই প্রবতশ্রুবতর 
অন্তভুণি তারা হত্বি না।  

আল্লাহ তাআলা পূিণিতণী নিী ও আল্লাহ ওয়ালাত্বদর অিিা িণণনা কত্বর িত্বলন- 

ِ َوَما  َ وكأين م ِن ن َِب ٍ قَاَتَل َمَعُه ِرب ِي ُوَن كَِثرٌي فََما َوَهُنوا لَِما أََصاَبُهْم ِِف َسِبيِل اّلل 
اِبريَن َضُعُفوا َوَما اْس  ُ يُِحب ُ الص َ َ لُوا َرب ََنا  -َتكَانُوا ۗ َواّلل  َوَما كَاَن قَْولَُهْم إِّل َ أَن قَا

نُصْرنَا َعََل الَْقْوم   اْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِِف أَْمِرنَا َوثَب ِْت أَقَْداَمَنا َوا
 – الكافرين

“আর কত নিী বিল, যার সাত্বে নেত্বক অত্বনক আল্লাহ ওয়ালা লড়াই কত্বরত্বি। তত্বি 
আল্লাহর পত্বে তাত্বদর উপর যা আপবতত হত্বয়ত্বি তার জনয তারা হত্বতাদযম হয়বন, 
দুিণল হয়বন এিং নত হয়বন। আর আল্লাহ সধযণশীলত্বদরত্বক ভালিাত্বসন। তাত্বদর মুখ 
হত্বত নকিল এ কোই নিবরত্বয়বিল- ‘ত্বহ আমাত্বদর রি! আমাত্বদর অপরাধগুত্বলা 
এিং আমাত্বদর কাজ-কত্বমণ িাড়ািাবড়গুত্বলাত্বক  ক্ষ্মা কত্বর বদন, আমাত্বদরত্বক দৃঢ়পদ 
রাখুন এিং কাবির দত্বলর উপর আমাত্বদরত্বক সাহাযয করুন।” (সুরা আত্বল 
ইমরানঃ ১৪৬-১৪৭)  

পূিণিতণী নিী ও আল্লাহ  ওয়ালাগণ দ্বীত্বনর পত্বে শতিাাঁধার মুত্বখ অবিচল নেত্বক 
বকতাল কত্বরত্বিন। সিত্বরর মাধযত্বম আল্লাহর ভাত্বলািাসা অজণন কত্বরত্বিন। নদায়ার 
মাধযত্বম আল্লাহর রহমত্বতর বনকিিতণী হত্বয়ত্বিন। আর এভাত্বিই তাাঁরা বিজয় অজণন 
কত্বরত্বিন। িতণমান তাবলিাত্বনর বদত্বক তাকাত্বল আপবন নসই নমুনাই নদখত্বত পাত্বিন। 



এই অস্ত্র িযিহার কত্বরই তাাঁরা এ ঐবতহাবসক বিজয় অজণন কত্বরত্বিন। পৃবেিীর 
প্রাত্বন্ত প্রাত্বন্ত দ্বীন কাত্বয়ত্বমর জনয উম্মত্বতর যত ধরত্বনর নচষ্টা প্রত্বচষ্টা চলত্বি তার 
উৎকৃষ্ট নমুনা এিাই। যবদ এখনও উম্মত্বতর বকিু মানুষ দৃঢ় প্রতযয় বনত্বয় দাাঁবড়ত্বয় 
যায়। দ্বীত্বনর পত্বে সামানয িাড় না নদয়ার মানবসকতায় অবিচল োত্বক। সিত্বরর 
সাত্বে এই সমুদ্র পাবড় বদত্বত পাত্বর। বনত্বজত্বক সি সময় আল্লাহর বনকি নসাপদণ কত্বর 
রাত্বখ, তাহত্বল তাাঁত্বদর উপরও নসই আসমানী সাহাযয অিতীণণ হত্বি যা হত্বয়বিল 
হাজাত্বরা িির পূত্বিণ তালুত্বতর দুিণল সসনযিাবহনীর উপর, এমবনভাত্বি নয নুসরত হল 
আমাত্বদর নচাত্বখর সামত্বন ভুখানাঙ্গা তাবলিান মুজাবহবদত্বনর উপর। পৃবেিীর এমন 
নকান পরাশবির শবি ননই তাাঁত্বদর দবমত্বয় রাখত্বি। আল্লাহ  যাত্বদর সহায় তাাঁত্বদর 
রুখত্বি, এমন সাধয কার! 

 

  

 


